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1. A CONSTRUÇÃO DA CALEIRA 

Uma empresa produz placas metálicas rectangulares com 30 

cm de largura. Unindo estas placas constroem-se caleiras para 

serem colocadas nos telhados das casas. 

 

 

 

As placas são construídas dobrando 

bandas laterais iguais, que formam 

ângulos rectos com a base, como se 

mostra na figura seguinte. 

1.1.Podem ser feitas muitas 

dobragens diferentes. 

a) As caleiras terão todas a mesma capacidade independentemente da 

dobragem que é feita? 

b) Das duas caleiras e B, representadas na figura, qual terá maior capacidade? 

 

1.2.Seja x a altura da banda lateral. 

a) Mostra que a área, A, do rectângulo [ ]TELH  é 

dada, em função de x, por: ( ) xxxA 302
2

+−=  

b) Determina  x de modo que seja máxima a 

capacidade da caleira. 

 

 

2. Considera a função g definida por: ( ) ( ) 22
212 xxxg ++−=  

2.1. Verifica gráfica e analiticamente se a função g não é quadrática. 

 

 

3. A Bola 
Uma bola que se encontra a 0,5 metros de altura do solo é lançada verticalmente para cima, 

com uma velocidade inicial de 16m/s. A função h definida por 

5,0169,4)(
2

++−= ttth permite calcular a altura h, em metros, da bola, ao fim de t segundos de 

movimento. 

3.1. Obtém com a calculadora gráfica o gráfico da função h. 

3.2.Calcula h(2) e interpreta o resultado obtido. 

3.3.Determina, recorrendo à calculadora gráfica, a altura máxima atingida pela bola e 

o instante em que tal aconteceu (apresenta o resultado com duas casas decimais). 

3.4.Determina, em segundos e com aproximação às décimas, quanto tempo a bola se 

manteve no ar. 



 

4. O Míssil 
Um míssil é lançado verticalmente para o ar. A altura h, em metros, do míssil 

acima do solo t segundos após o lançamento é dada por: 501009,4)(
2

++−= ttth  

4.1.Qual é a altura da plataforma onde estava instalado o míssil antes de ser lançado? 

4.2.Quanto tempo demorou o míssil a atingir o solo? 

 

5. Mergulho 
      A trajectória descrita por um atleta, quando salta de uma prancha para uma piscina, é dada 

por 84,24,0)(
2

++−= xxxh , sendo x a distância, em metros, na horizontal, do mergulhador à 

extremidade da prancha e h(x) a altura, em metros, do mergulhador relativamente ao solo 

onde está colocada a prancha. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Determina a altura da prancha. 

5.2.Determina h(5) e interpreta o resultado no contexto do problema. 

5.3.Determina a altura máxima atingida pelo mergulhador. 

5.4.Determina a distância, na horizontal, da prancha ao ponto onde o atleta entra na água. 

Apresenta o resultado em metros com aproximação às centésimas. 

5.5.Resolve a equação h(x)=10 e interpreta as soluções no contexto do problema. 

 

 

6. Lançamento de projéctil 
Um projéctil é lançado na vertical, para o ar, de uma altura de 3 metros e com uma 

velocidade inicial de 40m/s. A altura h(t), em metros, t segundos após o lançamento, é dada 

por: ( ) 3409,4
2

++−= ttth . 

 

6.1. Com a ajuda da calculadora gráfica, determina uma janela adequada, que te 

permita observar as características da função h. 

6.2.Usa a calculadora gráfica para indicar, com aproximação às décimas de 

segundo, o tempo t em que o projéctil alcança a altura de 50 metros. 

6.3.Determina, com aproximação às décimas de segundo, quando é que o projéctil 

está a uma altura superior a 50 metros. 

6.4.Qual é a altura máxima que foi atingida pelo projéctil? Apresenta o resultado com 

aproximação às décimas do metro. 

6.5.Quanto tempo esteve o projéctil no ar? 

6.6.Se a velocidade v(t), em metros por segundo, t segundos após o lançamento, é dada por: 

( ) 408,9 +−= ttv , indica a velocidade do projéctil quando este atinge o solo. 

 

6.7.Outro projéctil foi lançado no mesmo instante. 

a) A altura, s, em metros, t segundos após o lançamento é dada por: 

( ) 15305,4
2

++−= ttts . Determina o instante, em segundos, em que os dois 

projécteis estiveram à mesma altura. 

 

 


